
                                                

 

 

 

 

 

 

Nr. 207 / 28.09.2017 

 

Stimată Doamnă / Stimate Domnule Director General, 

 

 

Referitor la participarea cu pavilion naţional la târgurile internaţionale care se vor organiza 

cu sprijin de la bugetul statului, în anul 2018, vă informăm: 

Târgurile cuprinse în Programul de promovare a exporturilor pentru anul 2018, sunt: 

 

IMM Cologne 2018 
15 – 21.01.2018 (inscrierile s-au incheiat si 

documentatia isi urmeaza procedura) 

Salone Internationale del Mobile Milano 
17 – 22.04.2018 (inscrierile incep din data de 

01.10.2017 si se incheie in data de 31.10.2017)  

ICFF (International Contemporary 

Furniture Fair) New York 

20 – 23.05.2018 (inscrierile incep din data de 

01.10.2017 si se incheie in data de 31.10.2017) 

Maison & Objet, Paris  Septembrie 2018 

INDEX Qatar  Noiembrie 2018 

Mebel Moscova  Noiembrie 2018 

 
Vă rugăm să ne comunicaţi târgurile de care sunteţi interesaţi din acest program,  precum şi 

suprafaţa pe care o doriţi, pentru a solicita organizatorilor externi rezervarea spatiului necesar 

pentru pavilionul Romaniei la targurile respective. 

Pentru întocmirea documentaţiei în vederea participării la târgurile Salone Internationale 

del Mobile Milano si ICFF New York, din semestrul I  2018,  vă rugăm să transmiteţi toate 

documentele necesare pana cel tarziu in data de 31.10.2017. 
 

      Prin urmare, în cazul în care sunteţi interesaţi de participare la evenimentele de mai sus, 

transmiteţi de urgenta documentele pe care vi le reamintim mai jos: 

- CEREREA DE ÎNSCRIERE - ATENTIE - conform modelului ataşat, completată corect la toate 

punctele, în original, cu semnătură pe fiecare pagină. Vă rugăm să citiţi cu atenţie notele de subsol 

în care sunt menţionate explicaţii suplimentare pentru completare. La nota de subsol nr. 9 sunt 

prezentate condiţiile în care o întreprindere se încadrează în definiţia de „întreprindere unică”.  

- Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis (semnată de 

acţionarul/acţionarii majoritar/i) referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor 

situate sub pragul de minimis admis (din fişierul ataşat). În conformitate cu  Regulamentul UE 

Nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din data de 18.12.2013, o „întreprindere unică” poate 

beneficia de un ajutor de minimis de max. 200.000 de euro pentru o perioadă de 3 ani (ultimii 

doi ani fiscali, plus anul în curs). Pentru anul 2018 se iau în calcul anii 2016, 2017 şi 2018. 

- Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că produsele care vor fi promovate în 

cadrul târgului sunt de concepţie proprie, de calitate şi au valoare adăugată. 

- Certificat Fiscal de la Administraţia Financiară, care să confirme lipsa datoriilor la bugetul 

statului, în original. ATENŢIE este valabil 30 de zile.  
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- Certificat Fiscal de la Autoritatea locală, care să confirme lipsa datoriilor la bugetul local, 

în original, pe care se va menţiona PENTRU PARTICIPARE LA TARG. ATENŢIE este 

valabil 30 de zile sau în cursul lunii în care se emite. 

- OP-ul care să confirme plata garanţiei de 2000 de lei către Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), pe care se va mentiona PENTRU 

PARTICIPARE LA TARGUL.... (SE VA NOMINALIZA). În cazul în care este o copie, pe 

aceasta se va menţiona „conform cu originalul”, va fi semnat de către un reprezentant al 

firmei, va fi înscris numele în clar şi ştampilat. 

- Prezentarea activităţii la export conform modelului anexat, cu semnătură şi ştampilă. 

- Prezentarea specificaţiei cu volumul şi greutatea. 

- Copie după Certificatul Furnizare Informaţii Extinse emis de Registrul Comerţului, din care 

să rezulte codul CAEN care confirmă că au activitate de PRODUCŢIE, autorizată conform 

Art. 15 din L359/2004. 

- Copie după certificatul de atestare a mărcii eliberat de OSIM sau OHIM, dacă firma respectivă 

are o marcă înregistrată 

- nomenclatorul de produse al firmei pentru targul respectiv, cu semnătură şi ştampilă. 

 

DATELE CALENDARISTICE DE PE TOATE DOCUMENTELE TREBUIE SĂ FIE CORELATE. 

 

Regula pentru plata garanţiei este următoarea: 

Garanţia de 2000 de lei se achită pentru fiecare târg internaţional în contul . RO55 

TREZ7005005XXX012269, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, 

CUI 36904021, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti. După încheierea acţiunii, după max. 

14 zile, garanţia se solicită printr-o scrisoare oficială adresată Ministerului pentru Mediul de 

Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Direcţia Instrumente şi Programe Promovare Export, în care 

se vor specifica datele de identificare: cont, CUI, fax, adresă, precum şi târgul la care a participat. 

Această scrisoare se va adresa domnului director Stelian Samson şi va fi transmisă prin fax la nr.: 

021.40.10.594 sau e-mail: dgre@dce.gov.ro, anca.stefanescu@dce.gov.ro sau 

stelian.samson@dce.gov.ro 
Pentru participarea la urmatorul târg, garanţia se va depune din nou în contul Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 

           Pentru a înscrie corect în Declaraţia pe propria răspundere ajutorul de minimis de care a 

beneficiat firma Dvs. în urma participării la târguri finanţate de la bugetul statului, vă rugăm să 

consultaţi adresa de site a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, 

pe următorul link:  
www.dce.gov.ro 

 
În cazul în care firma dvs. a beneficiat de sprijin  din alte programe, care se încadrează in „ajutor de 

minimis” va trebui ca ajutorul să fie cumulat cu cel din  Programul de Promovare a Exporturilor  

Cu stimă, 

 

Documentele se transmit mai intai pe e-mail la adresa gchise@industriamobilei.ro, pentru verificare, 

apoi la APMR, in original, prin curier. 

 

Aurica Sereny 

Preşedinte 

http://www.dce.gov.ro/
mailto:gchise@industriamobilei.ro

